
 

 
 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 
 
Zitting van 1 maart 2018 
De zitting heeft plaats in de Sinterklaaszaal van het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 in  
Sint-Niklaas. 
 
Aanwezig: 
Nathalie Van Garsse, waarnemend voorzitter (tot en met verkiezing nieuwe voorzitter) 
Willem De Klerck, voorzitter (na verkiezing nieuwe voorzitter 
Mike Nachtegael, Bernd Van Besauw, Walther Bruwiere, Liliane Verbeke, Johan Uytdenhouwen, 
Koen De Smet, Christine Meert, Bert De Laet, Eline De Bruyne, Saloua El Moussaoui en Mohamed 
Doudouh, leden 
Tjeu van Diessen, secretaris 
 
Nathalie Van Garsse, waarnemend voorzitter, verklaart de zitting voor geopend om 20.05 uur. 
Zij informeert de raad over het feit dat Mike Nachtegael vanaf 17 februari 2018 zijn ontslag heeft 
ingediend. Omdat zijzelf niet beschikaar was, heeft Willem De Klerck het voorzitterschap 
waargenomen. Vanavond moet er een nieuwe voorzitter worden aangeduid. De aanduiding van een 
nieuw OCMW-raadslid zal later door de gemeenteraad gebeuren. 
 
Volgende punt wordt van de agenda afgevoerd: 
 

Werken 
10. Verbouwing dienstencentrum De Wilg / sociaal restaurant De Variant 
a) pv van opening van de inschrijvingen – goedkeuring 
b) vaststelling wijze van gunnen percelen 2, 3 en 4 – beslissing 
c) aanpassing raming – beslissing 
 
 
AGENDA : 
 
OPENBARE ZITTING 
 

OCMW-raadsleden 
 
1. Ontslag als OCMW-voorzitter en -raadslid – Mike Nachtegael – kennisname 

 
De Raad: 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2013 waarbij de heer 
Mike Nachtegael verkozen werd verklaard als werkend lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op zijn beslissing van 7 januari 2013 waarbij de heer Mike Nachtegael verkozen werd 
verklaard tot OCMW-voorzitter; 
 



 

Overwegende dat de heer Mike Nachtegael zijn ontslag als OCMW-voorzitter en –raadslid 
met ingang van 17 februari 2018 schriftelijk heeft meegedeeld aan mevrouw Ilse Bats, 
voorzitter van de gemeenteraad, op 16 februari 2018; 
 
Gelet op artikel 54 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat, als de voorzitter van de 
raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat niet aanvaardt, van zijn mandaat van lid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn vervallen wordt verklaard, als verhinderd wordt 
beschouwd, afgezet of geschorst is, ontslag genomen heeft als voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn of als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of overleden is, 
overgegaan wordt tot een nieuwe verkiezing van voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn op de eerstvolgende vergadering van de raad voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Overwegende dat daarom in zitting van heden een nieuwe OCMW-voorzitter verkozen zal 
worden; 
 
Gelet op artikel 25 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat het ontslag definitief is na 
ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad en dat het 
ontslagnemend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat blijft uitoefenen 
tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een 
onverenigbaarheid; 
 
Gelet op artikel 16, § 4, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat de eedaflegging van 
het nieuw vervangend raadslid gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de 
gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris, waarvan proces-verbaal 
wordt opgemaakt dat naar de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt 
gestuurd; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad nog een werkend lid voor de OCMW-raad moet 
aanduiden, in opvolging van Mike Nachtegael; 
 
Overwegende dat de opvolger daarna de eed moet afleggen als OCMW-raadslid in handen 
van de voorzitter van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit : 
 
Artikel 1 : 
Kennis te nemen van het ontslag van de heer Mike Nachtegael als OCMW-voorzitter en 
-raadslid met ingang van 17 februari 2018, ingediend bij mevrouw Ilse Bats, voorzitter van 



 

de gemeenteraad, op 16 februari 2018. 
 
Artikel 2 : 
Ervan kennis te nemen dat in toepassing van artikel 53 van het OCMW-decreet in zitting 
van de OCMW-raad van heden overgegaan zal worden tot de verkiezing van een nieuwe 
OCMW-voorzitter. 
 
Artikel 3 : 
Ervan kennis te nemen dat in toepassing van artikel 25 van het OCMW-decreet betrokkene 
zijn mandaat als OCMW-raadslid blijft uitoefenen tot zijn opvolger geïnstalleerd is. 
 
 

2. Verkiezing nieuwe OCMW-voorzitter – beslissing 
 
De voorzitter vraagt wie zich kandidaat stelt. 
Willem De Klerck stelt zich kandidaat. 
Walther Bruwiere stelt zich ook kandidaat. 
 
De secretaris deelt de stembriefjes rond, waarop men kan invullen kandidaat 1 of kandidaat 
2. In alfabetische volgorde is Walther Bruwiere kandidaat  1 en Willem De Klerck kandidaat 
2. 
 
De twee jongste leden van de OCMW-raad, Eline De Bruyne en Mohamed Doudouh, gaan 
rond om de stemmen op te halen en te tellen. 
 
Ze stellen vast dat er één blanco stem is, één stem voor kandidaat 1 en 11 stemmen voor 
kandidaat twee. 
 
De waarnemend voorzitter, Nathalie Van Garsse stelt vast dat Willem De Klerck is gekozen 
tot voorzitter. Zij geeft het voorzitterschap van de vergadering door. 
 
 
De Raad : 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2013 waarbij de heer 
Mike Nachtegael verkozen werd verklaard als werkend lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op zijn beslissing van 7 januari 2013 waarbij de heer Mike Nachtegael verkozen werd 
verklaard tot OCMW-voorzitter; 
 
Overwegende dat de heer Mike Nachtegael zijn ontslag als OCMW-voorzitter en –raadslid 
met ingang van 17 februari 2018 schriftelijk heeft meegedeeld aan mevrouw Ilse Bats, 
voorzitter van de gemeenteraad, op 16 februari 2018; 
 
Gelet op artikel 54 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat, als de voorzitter van de 
raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat niet aanvaardt, van zijn mandaat van lid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn vervallen wordt verklaard, als verhinderd wordt 
beschouwd, afgezet of geschorst is, ontslag genomen heeft als voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn of als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of overleden is, 
overgegaan wordt tot een nieuwe verkiezing van voorzitter van de raad voor 



 

maatschappelijk welzijn op de eerstvolgende vergadering van de raad voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Overwegende dat daarom in zitting van heden een nieuwe OCMW-voorzitter verkozen moet 
worden; 
 
Gelet op de procedure om een voorzitter te verkiezen, opgenomen in artikel 53 van het 
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Gelet op de geheime stemming in de wettelijke vorm, welke volgende uitslag geeft : 
11 stemmen voor Willem De Klerck, 1 stem voor Walther Bruwiere en 1 blanco stem; 
 
Besluit : 
 
Enig artikel  
Willem De Klerck wordt verkozen verklaard tot OCMW-voorzitter. 
 
 
Willem De Klerck neemt het voorzitterschap van de vergadering over. 
Hij dankt de leden voor het vertrouwen. 
Hij wil ervoor zorgen dat er een naadloze overdracht is van het voorzitterschap. 
 
Vervanging Mike Nachtegael in Raad van Beheer en Algemene Vergadering van Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland en Dagelijks Bestuur van AZ Waasland 
 
De voorzitter wil van de gelegenheid gebruik maken om aan de raad te vragen of hij Mike 
Nachtegael mag vervangen in de Raad van Beheer en de Algemene Vergadering van 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland en het Dagelijks Bestuur van AZ Waasland. 
 
De voorzitter vraagt of men akkoord is dat hij deze mandaten overneemt. 
 
Walther Bruwiere vraagt of daarvoor geen stemming nodig is. 
De secretaris antwoordt dat dit niet nodig is als niemand dat vraagt. 
 
Walther Bruwiere vraagt de geheime stemming. 
 
Alle raadsleden zijn akkoord dit punt bij hoogdringendheid te behandelen. 
 
De secretaris deelt de stembriefjes rond, waarbij men voor of tegen het voorstel van de 
voorzitter kan stemmen. 
 
Eline De Bruyne en Mohamed Doudouh gaan rond om de stembriefjes op te halen. 
Er zijn 11 stemmen voor. Er is één stem tegen en er is een ongeldige stem (want met 
blauwe kleur ingekleurd. 



 

 
 
De Raad : 
 
Overwegende dat de raad in zitting van heden kennis heeft genomen van het ontslag van 
de heer Mike Nachtegael als OCMW-voorzitter en –raadslid met ingang van 
17 februari 2018; 
 
Gelet op zijn beslissing van heden waarbij de heer Willem De Klerck tot OCMW-voorzitter 
werd verkozen; 
 
Gelet op het voorstel van de voorzitter dat hij Mike Nachtegael zal vervangen in de Raad 
van Beheer en de Algemene Vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Waasland en het 
Dagelijks Bestuur van AZ Waasland; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Gelet op de geheime stemming in de wettelijke vorm, welke volgende uitslag geeft : 
11 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 ongeldige stem; 
 
Besluit : 
 
Enig artikel : 
Ermee akkoord te gaan dat de heer Willem De Klerk, OCMW-voorzitter, de heer Mike 
Nachtegael na zijn ontslag als OCMW-voorzitter en – raadslid vervangt in de Raad van 
Beheer en de Algemene Vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Waasland en het 
Dagelijks Bestuur van AZ Waasland. 
 
 

3. Aanduiding door de OCMW-voorzitter van zijn mogelijke vervangers – kennisname 
 
Willem De Klerck vraagt om kennis te nemen van volgende plaatsvervangers : 
in eerste orde Nathalie Van Garsse, in tweede orde Mike Nachtegael en in derde orde Bernd 
Van Besauw 
 
 
De Raad: 
 
Gelet op zijn beslissing van heden waarbij de heer Willem De Klerck tot OCMW-voorzitter 
werd verkozen; 
 
Overwegende dat de voorzitter in toepassing van artikel 54 van het decreet van 
19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kan aanduiden om 
hem te vervangen als hij tijdelijk afwezig is of als hij bij een welbepaalde gelegenheid 
betrokken partij is overeenkomstig artikel 37 van voornoemd decreet en hierbij een 
rangorde kan bepalen; 



 

 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit : 
 
Enig artikel : 
Kennis te nemen van de aanduiding door Willem De Klerck, OCMW-voorzitter, van zijn 
mogelijke plaatsvervangers als volgt : 

 
 

Willem De Klerck, OCMW-voorzitter, bepaalt dat hij/zij, als hij tijdelijk afwezig is of als hij 
bij een welbepaalde gelegenheid betrokken partij is overeenkomstig artikel 37 van het 
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, vervangen zal worden door volgende OCMW-raadsleden : 
- in eerste orde : Nathalie Van Garsse 
- in tweede orde : Mike Nachtegael 
- in derde orde : Bernd Van Besauw. 

 
 
 
  



 

Notulen raadszittingen – goedkeuring 
 
4. Conceptnotulen OCMW-raad van 01.02.2018 (openbare zitting) – goedkeuring 

 
De conceptnotulen van de OCMW-raad van 01.02.2018 (openbare zitting) worden met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 

 
5. Mededelingen door de heer voorzitter 

 
De voorzitter deelt mee dat wij indirect buren zijn van het huis Janssens dat verbouwd 
wordt. Daar is een aanvraag tot bouwvergunning voor ingediend. Het OCMW heeft hier 
geen bezwaar tegen. 
 
In het kader van de vereffening van Infohos is deze week de Algemene Vergadering niet 
kunnen doorgaan omdat de meerderheid van de OCMW-leden er niet aanwezig was. Ook 
wij zijn niet aanwezig geweest. 
Er is sprake van btw-schulden en een responsabiliseringsbijdrage. De vergadering zal 
opnieuw binnen een maand doorgaan. Dat geeft ons de kans om met de gezamenlijke 
OCMW-leden een standpunt in te nemen. De voorzitter zelf zal een gesprek hebben met de 
voorzitter van AZ Nikolaas om te horen of zij geïnteresseerd zijn om een rechtstreekse 
klantrelatie met de CvbA infohos te gaan. 
Het risico voor Sint-Niklaas in een worst case scenario is 2%, maar dat is nog altijd 
ongeveer 500.000 EUR. 
 
 
Eigendommen 
 

6. Bevoorrechte pachtoverdracht voor de percelen gelegen te Sint-Niklaas, 9de afdeling 
(Belsele), secties A1649 en A443, van wijlen Schelfaut Johan ten voordele van 
Schelfaut Roeland - kennisname 
 
De voorzitter verwijst naar de wettelijk verplichte bijlagen, die nodig zijn om de pacht 
reglementair te kunnen overdragen. 
 
 
De Raad: 
 
Overwegende dat de heer Johan Schelfaut pachter van de percelen grond, gelegen te 
Sint-Niklaas, 9de afdeling (Belsele), secties A1649 en A443, overleden is op 27 april 2017; 
 
Gelet op de schriftelijke vraag tot pachtoverdracht van de heer Schelfaut Roeland, voor 
verderzetting van de pacht en dit in akkoord met de andere erfgenamen; 
 
Overwegende dat dit een bevoorrechte pachtoverdracht betreft; 
 
Overwegende dat de heer Schelfaut Roeland een landbouwbedrijf uitbaat, wat blijkt uit zijn 
inschrijving in de KruispuntBank voor Ondernemingen (KBO); 
 
Gelet op de pachtwetgeving;  
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 



 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit : 
 
Enig artikel : 
Kennis te nemen van de bevoorrechte pachtoverdracht voor de percelen A1649 en A443 
gelegen te Sint-Niklaas 9de afdeling (Belsele), van wijlen de heer Schelfaut Johan ten 
voordele van zijn zoon, Schelfaut Roeland – Van Puyvelde Sandra. 
 
 

7. Aankoop eigendom gelegen te Sint-Niklaas, 1ste afdeling, Heistraat 135+, samen met 
vzw Den Azalee – beslissing 

 
De voorzitter verwijst naar de besprekingen op 24 augustus 2017. Wat er sindsdien 
veranderd is, is dat het aandeel voor vzw Den Azalee iets hoger ligt en dat voor het OCMW 
iets lager. 
 
Johan Uytdenhouwen vraagt naar de vervuilingsprocedure. Hij vraagt of de kostprijs van de 
vervuiling daarin verrekend zit. 
De voorzitter antwoordt dat de kostprijs voor de vervuiling voor de verkoper is. Verder is er 
woensdag een vergadering met de Vlaamse overheid over het Brownfield-dossier. 
 
Saloua El Moussaoui verduidelijkt dat Brownfield-dossiers geen opschortende werking 
hebben. 
De voorzitter deelt die mening. Het doel van de vergadering van woensdag is om een en 
ander in dat kader uit te klaren. 
 
De voorzitter noteert de vraag naar de timing van de sanering. 
 
 
De Raad: 
 
Gelet op de principebeslissingen van de OCMW-raad en de raad van beheer van 
vzw Den Azalee van 24 augustus 2017 om een gezamenlijk bod te doen op de eigendom 
gelegen te Sint-Niklaas, 1ste afdeling, Heistraat 135+, van 600.000 EUR (inclusief btw); 
 
Overwegende dat het OCMW van Sint-Niklaas en vzw Den Azalee met de aankoop van deze 
eigendom een aantal projecten kunnen huisvesten; 
 
Overwegende dat de aankoop van de site Heistraat 135+ ook de kans biedt om een 
stadskanker op te ruimen; 
 
Overwegende dat dit project in aanmerking komt voor Brownfield-financiering wat de 
financiering van het project interessanter maakt; 
 
Gelet op het schattingsverslag van landmeter Stefan Verbeke; 
 



 

Overwegende dat Heistraat 135+ op basis van het rapport van de landmeter kan worden 
verdeeld in 2 loten, die duidelijk van elkaar gescheiden zijn; 
 
Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende kredieten voorzien zijn onder 
enveloppe 2014/0006 subproject 039 algemene rekening 22100000 beleidsitem 090000; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1: 
Akkoord te gaan met de aankoop van lot 2 Heistraat 135+ door OCMW Sint-Niklaas voor 
een bedrag van 360.000 EUR en notaris Hugo Tack te Sint-Niklaas te gelasten de akte 
verlijden. 
 
Artikel 2: 
De voorzitter en secretaris te machtigen de notariële akte te ondertekenen om lot 2 te 
verwerven voor een bedrag van 360.000 EUR.. 
 
 
Financiën 
 

8. Vervroegde terugbetaling leningen KBC - beslissing 
 

De voorzitter verduidelijkt dat het voorstel is om de 4 kredieten vervroegd terug te betalen. 
 

De Raad: 
 
Gelet op de jaarlijkse evaluatie van de schuldportefeuille van het OCMW van Sint-Niklaas; 
 
Gelet op het voorstel van KBC van 9 februari 2018; 
 
Overwegende dat er slechts 4 lopende kredieten zijn met een beperkt openstaand saldo  
(26.926,26 EUR); 
 
Overwegende dat er een slechts een wederbeleggingsvergoeding van 273,02 EUR voor de 
4 kredieten aangerekend wordt; 
 
Gelet op de nalatenschap van wijlen de heer John Prevenier waarvan1/4 aan het OCMW van 
Sint-Niklaas wordt geschonken; 
 
Overwegende dat een gedeelte van de schenking van de heer Prevenier John kan 
aangewend worden voor het terugbetalingen van deze leningen en de bijhorende 
wederbeleggingsvergoedingen; 
 



 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Enig artikel : 
De 4 lopende kredieten van KBC vervroegd terug te betalen met een gedeelte van de 
schenking van Prevenier John volgens de informatie ontvangen van KBC op 9 februari 2018. 

 
 

Woonzorgnetwerk 
 

9. Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Kruibeke en OCMW Sint-Niklaas betreffende 
de dienst ‘gezinszorg en aanvullende thuiszorg’ – goedkeuring 
 
Kruibeke heeft geen thuiszorg in eigen beheer. In afwachting van een regionale dienst voor 
thuiszorg wordt gewerkt met een samenwerkingsovereenkomst, in eerste instantie met 
Zwijndrecht en in tweede instantie met Sint-Niklaas. Als wij extra uren krijgen, kunnen die 
ook in Kruibeke worden ingezet. Pas door die uren op te nemen, maken wij kans op verdere 
uitbreiding. 
 
 
De Raad: 
 
Gelet op de oprichting van Zorgpunt Waasland; 
 
Overwegende dat OCMW Kruibeke geen dienst gezinszorg heeft in eigen beheer; 
 
Gelet op het uitgewerkt voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Kruibeke 
en OCMW Sint-Niklaas betreffende de dienst ‘gezinszorg en aanvullende thuiszorg’; 
 
Overwegende dat OCMW Sint-Niklaas, na goedkeuring van de uitbreidingaanvraag van het 
urencontingent, mogelijks ruimte heeft binnen het gesubsidieerd urencontingent; 
 
Gelet op het gegeven dat na de oprichting van het Zorgpunt Waasland, er een aanvraag zal 
ingediend worden voor de oprichting van een regionale dienst gezinszorg; 
 
Gelet op het advies van de financieel beheerder, 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 



 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Enig artikel : 
De samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Kruibeke en OCMW Sint-Niklaas 
betreffende de dienst ‘gezinszorg en aanvullende thuiszorg’ zoals toegevoegd in bijlage, 
goed te keuren. 

  



 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN HET OCMW-KRUIBEKE EN HET OCMW  
Sint Niklaas BETREFFENDE DE DIENST ‘GEZINSZORG & AANVULLENDE THUISZORG’ 

 

In toepassing van artikel 61 van de Organieke Wet op de OCMW’s wordt tussen: 
Het OCMW-Kruibeke, vertegenwoordigd door: 
 Pia De Monie, Voorzitter 
 Luc Meyntjens, Secretaris 

en 
Het OCMW- Sint Niklaas, vertegenwoordigd door: 
 Willem De Kerck, Voorzitter 
 Tjeu Van Diessen, Secretaris 

het volgende overeengekomen: 
 
Artikel 1 
Het OCMW van Kruibeke doet een beroep op de medewerking van de erkende dienst ‘Gezinszorg & 
Aanvullende Thuiszorg’, afdeling Gezinszorg, van het OCMW- Sint Niklaas (hierna vermeld als 
‘dienst’), in de gevallen en volgens de modaliteiten vermeld in onderhavige overeenkomst.  
Andere afdelingen van deze dienst ‘Gezinszorg & Aanvullende Thuiszorg’ en/of andere diensten 
van het OCMW-Sint Niklaas kunnen aan deze overeenkomst toegevoegd worden na goedkeuring 
door de beide OCMW-besturen van een bijlage aan deze samenwerkingsovereenkomst. 
 
Artikel 2 
Enkel de dienstverstrekkingen bedoeld bij de reglementaire bepalingen tot erkenning en 
subsidiëring van de diensten voor gezins & aanvullende thuiszorg, afdeling gezinszorg, kunnen 
aanleiding geven tot de toepassing van onderhavige overeenkomst voor zover ze verstrekt worden 
door personeelsleden die voldoen aan de reglementair vastgestelde kwalificatievereisten voor het 
verzorgend personeel van de diensten voor gezinszorg. 
 
Artikel 3 
De prestaties bedoeld in artikel 2 moeten verstrekt worden, hetzij op uitdrukkelijk verzoek van het 
OCMW-Kruibeke, dat rekening zal houden met de vrije keuze van betrokkene, hetzij mits akkoord 
van het OCMW-Kruibeke. 
De dienst verbindt zich ertoe de aanvragen van het OCMW-Kruibeke in de mate van het mogelijke 
bij voorrang te behandelen. 
 
Artikel 4 
Voor ieder dossier zal de dienst, na de door de reglementering opgelegde sociale onderzoeken te 
hebben doorgevoerd, aan het OCMW-Kruibeke kennis geven van de geleverde prestaties. 
De aangifte van de geleverde prestaties zal geschieden per trimester. 
 
Artikel 5 
De dienst zal de tarieven naleven die voor de tussenkomsten door de Vlaamse Gemeenschap 
worden opgelegd. Zij zal de ideologische, psychologische of godsdienstige opvattingen van de 
gezinnen respecteren. 
 
Artikel 6 
Het OCMW-Kruibeke verbindt zich ertoe aan het OCMW- Sint Niklaas een forfaitair bedrag van 0,74 
euro per prestatieuur te betalen. Dit voor zover de uren gepresteerd worden binnen het 
gesubsidieerd urencontingent van de dienst gezinszorg.  
 
Artikel 7 



 

Het OCMW-Kruibeke kan bij de gebruikers veriëfieren of de prestaties, die het voorwerp uitmaken 
van deze overeenkomst, uitgeoefend werden. 
Het OCMW-Kruibeke kan een einde stellen aan deze overeenkomst in geval van niet-naleving van 
de reglementaire bepalingen of de bepalingen van deze overeenkomst. 
 
Artikel 8 
Vergaderingen tussen de afgevaardigde(n) van beide OCMW’s kunnen georganiseerd worden op 
initiatief van beide partijen om overleg te plegen over de verleende sociale dienstverlening en 
over de wijze om de kwaliteit van de gepresteerde diensten te verbeteren. 
 
Artikel 9 
De door het OCMW-Kruibeke verschuldigde bedragen worden aan het OCMW- Sint Niklaas 
uitbetaald binnen de drie maanden na de verzending van de rekening. 
 
Artikel 10 
Het OCMW-Kruibeke verbindt zich ertoe de nodige bedragen te voorzien in zijn budgetten 
teneinde het hoofd te kunnen bieden aan zijn verplichtingen. 
 
Artikel 11 
Onderhavige overeenkomst verbindt de partijen voor onbepaalde duur met ingang van 01 maart 
2018 
Opzeg kan ten alle tijden gebeuren door beide partijen mits het naleven van een opzegtermijn van 
drie maanden, ingaande de eerste van de maand volgend op het aangetekend schrijven. 
 
Artikel 12 
Indien, in bijzondere gevallen, de dienst, op verzoek van het OCMW-Kruibeke, prestaties verleent 
die niet door het Vlaams Agentschap gesubsidieerd worden, worden deze tussenkomsten door het 
OCMW-Kruibeke vergoed volgens een tarief dat in onderling overleg wordt vastgesteld op het 
ogenblik waarop de dienst beslist een gunstig gevolg te geven aan het speciaal verzoek van het 
OCMW-Kruibeke. 
Voor het overige zijn de bepalingen van onderlinge overeenkomst toepasselijk op deze 
tussenkomsten. 
 
Aldus opgemaakt te St-Niklaas op 01 maart 2018 in twee exemplaren en door beide partijen 
ondertekend. 
Een exemplaar werd overhandigd aan iedere partij. 
Namens het OCMW-Kruibeke     Namens het OCMW-St-Niklaas.  
 
Pia DE MONIE       Willem DE KLERCK 
OCMW-voorzitter       OCMW-voorzitter 
 
Luc MEYNTJENS      Tjeu VAN DIESSEN 
OCMW-secretaris      OCMW-secretaris  



 

Werken 
 

10. Verbouwing dienstencentrum De Wilg / sociaal restaurant De Variant 
d) pv van opening van de inschrijvingen – goedkeuring 
e) vaststelling wijze van gunnen percelen 2, 3 en 4 – beslissing 
f) aanpassing raming – beslissing 

 
Dit punt wordt van de agenda afgevoerd. 
Dat is omdat het nazicht nog niet volledig is kunnen gebeuren, maar ook omdat er nog 
geen inschrijvingen zijn voor het perceel technieken. Het voorstel daar moet nog worden 
voorbereid. Het komt vermoedelijk de volgende raad terug. 

 
 

Leveringen 
 

11. Leveren van incontinentiemateriaal 
a) principe – goedkeuring 
b) procedure, lastenboek en wijze van gunnen – goedkeuring 
c) optreden van OCMW Sint-Niklaas als opdrachtencentrale - goedkeuring 
 
Dit is een groot dossier waar Sint-Niklaas als opdrachtencentrale optreedt. De vraag is om 
volgens het lastenboek dit dossier goed te keuren. Het gaat om een vrij grote opdracht. 
 
De Raad : 
 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 19 augustus 2014 waarbij de firma Ontex 
werd aangeduid voor de levering van incontinentiemateriaal; 
 
Overwegende dat de huidige overeenkomst afloopt op 1 oktober 2018; 
 
Overwegende dat het dossier wordt gevoerd voor OCMW Beveren, OCMW Kruibeke, 
OCMW Zwijndrecht, OCMW Temse, OCMW Wachtebeke, OCMW Kaprijke, 
OCMW Sint-Laureins, Zorg Stekene en Zorgbedrijf Sakura ( OCMW Lokeren en 
OCMW Moerbeke) waarvoor het OCMW Sint-Niklaas als aankoopcentrale optreedt; 
 
Overwegende dat de inschrijver erop wordt gewezen dat een deel van het contract ,tijdens 
de duurtijd hiervan, door de opdrachtgever kan worden overgedragen aan 
Zorgpunt Waasland (bestaande uit OCMW Beveren, OCMW Kruibeke, OCMW Zwijndrecht en 
OCMW Sint-Niklaas); 
 
Gelet op de raming waaruit blijkt dat hiervoor een open procedure met  Europese 
bekendmaking zal worden opgestart; 
 
Gelet op het opgestelde lastenboek; 
 
Gelet op het financieel advies; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 



 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1: 
Het principe goed te keuren voor de opstart voor de levering van incontinentiemateriaal. 
 
Artikel 2: 
Het opstelde lastenboek, de procedure en de wijze van gunnen, de openbare procedure met 
Europese bekendmaking, goed te keuren. 
 
Artikel3: 
Het OCMW van Sint-Niklaas te laten optreden als aankoopcentrale voor OCMW Beveren, 
OCMW Kruibeke, OCMW Zwijndrecht , OCMW Temse, OCMW Wachtebeke, OCMW Kaprijke, 
OCMW Sint-Laureins, Zorg Stekene en Zorgbedrijf Sakura (OCMW Lokeren en 
OCMW Moerbeke). 
 
 

12. Leveren en plaatsen van vloerbekleding 
a) principe – goedkeuring 
b) procedure, lastenboek en wijze van gunnen – goedkeuring 
c) delegatie aan OCMW Beveren als opdrachtencentrale - goedkeuring 

 
Dit is vergelijkbaar met het vorig dossier. Alleen zal OCMW Beveren hier als 
opdrachtencentrale optreden. 

 
De Raad: 
 
Overwegende dat het contract voor het leveren en plaatsen van vloerbekleding afloopt; 
 
Gelet op het opgestelde lastenboek voor het leveren en plaatsen van vloerbekleding door 
OCMW Beveren; 
 
Overwegende dat de inschrijver erop wordt gewezen dat een deel van het contract , tijdens 
de duurtijd hiervan, door de opdrachtgever kan worden overgedragen aan 
Zorgpunt Waasland; 
 



 

Gelet op de raming waaruit blijkt dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking, kan worden opgestart; 
 
Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende kredieten voorzien zijn op : 
2014/006/020 22911000/095001 bejaardenwoningen 
2014/006/027 22911000/095302 wzc De Spoele 
2014/006/030 22911000/095304 wzc Het Lindehof 
2014/006/032 22911000/095306 wzc De Plataan 
2014/006/035 22911000/095307 wzc Populierenhof; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1: 
Het principe goed te keuren om aan te sluiten bij het dossier leveren en plaatsen van 
vloerbekleding, dat zal worden gevoerd door OCMW Beveren. 
 
Artikel 2: 
Het opgestelde lastenboek, procedure en wijze van gunnen, de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking, goed te keuren. 
 
Artikel 3: 
Delegatie te verlenen aan OCMW Beveren dat zal optreden als aankoopcentrale. 

 
 

Diensten 
 

13. Opleiding fixatie voor cluster zorg 
a) principe – goedkeuring 
b) procedure, lastenboek en wijze van gunnen - goedkeuring 

 
De Raad: 



 

 
Gelet op de vraag vanuit cluster zorg om een opleiding fixatie te organiseren; 
 
Gelet op de raming ten bedrage van 6.000 EUR (excl. btw); 
 
Overwegende dat uit deze raming blijkt dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking kan worden georganiseerd; 
 
Gelet op het opgestelde lastenboek met gunningcriteria; 
 
Gelet op het advies van de dienst vorming, dat verwerkt is in het lastenboek; 
 
Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende kredieten beschikbaar zijn 
onder algemene rekening nummer 61430000 011202 met actie OCMW160203; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1 : 
Het principe goed te keuren om een procedure op te starten om een externe firma aan te 
stellen voor het verstrekken van opleidingen fixatie voor de cluster zorg. 
 
Artikel 2 : 
De procedure(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), het 
lastenboek en wijze van gunnen goed te keuren. 

 
 

Personeel 
 

14. Telewerken – afsprakenkader – beslissing 
 



 

De voorzitter geeft een toelichting bij dit punt. Het moet de combinatie werk-privé 
eenvoudiger maken, maar ook het OCMW aantrekkelijker maken als werkgever. 
Er zijn een aantal vereisten/afspraken om te zorgen dat het thuiswerk correct gebeurt. 
Er is een akkoord van de syndicale organisaties. 
 
Walther Bruwiere vraagt of er een lijst is van werknemers die in aanmerking komen om dit 
te doen. Hij kan zich voorstellen dat dit voor verzorgenden niet kan. 
De voozitter antwoordt dat dit individueel beoordeeld wordt door de leidinggevende in 
overleg met de clustermanager. 
 
De secretaris geeft uitleg dat, na de principiële goedkeuring door de raad, aan alle 
diensthoofden wordt bevraagd wie ervoor in aanmerking kan komen. Zij moeten een 
voorstel doen. Dat wordt dan mee beoordeeld door de clustermanager. 
De definitieve lijst wordt vastgesteld op het dagelijks personeelsbeheer, en komt dan ter 
inzage van de raad. 
 
Walther Bruwiere vraagt wat in aanmerking komt voor telewerk. 
De voorzitter verwijst naar de nota, waarin enkele voorbeelden staan. Hij leest stukken van 
de tekst voor. 
Walther Bruwiere vindt dit antwoord niet voldoende, en zal dus tegen stemmen. 

 
Saloua El Moussaoui vraagt of er richtlijnen zijn die voorkomen dat er willekeurig wordt 
omgegaan met het weigeren van telewerk. 
De voorzitter antwoordt dat er gerekend moet worden op het gezond verstand bij het 
middenkader en de leidinggevenden. 
 
Saloua El Moussaoui begrijpt dit. Zij is er absoluut voor, maar zij wil niet dat de een het wel 
mag en een ander niet. 
De secretaris geeft het voorbeeld van de werkwijze bij de sociale dienst. Het wordt per 
functie toegestaan. En dan kan een individueel personeelslid de vraag indienen. 
 
Johan Uytdenhouwen vraagt of de informatie niet te soft is. Is er geen akkoord nodig over 
de functies waar het om gaat. 
De voorzitter antwoordt dat de lijst van de functies waarover het gaat nog voorgelegd zal 
worden aan de raad.  
Hij vraagt of de raad wel principieel akkoord kan gaan met het afsprakenkader. 
 
Walther Bruwiere begrijpt dat er een proefproject geweest is voor de maatschappelijk 
assistenten. Wat doet men dan als een cliënt zich meldt in het Welzijnshuis ? 
De voorzitter antwoordt dat het telewerk nooit in de weg mag staan van klantcontact en 
interne werking.  
Bert De Laet verwijst naar maatschappelijk assistenten die maar deeltijds werken.  
Bernd Van Besauw verwijst naar de situatie dat mensen verlof hebben. Dan zijn ze ook niet 
bereikbaar. Er kan toch altijd een afspraak gemaakt worden. 
Walther Bruwiere is hier op zich niet tegen, maar zoals het nu op papier staat, is het een 
lachtertje.  
 
De voorzitter verwijst naar het feit dat de concrete functies nog eens op de raad zullen 
komen. 

 
 

De Raad: 
 



 

Gelet op het voeren van een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid; 
 
Gelet op toenemende vraag en behoefte naar occasioneel telewerk; 
 
Overwegende dat de mogelijkheid tot telewerken het OCMW als werkgever aantrekkelijker 
kan maken, de combinatie werk-privé aangenamer kan maken, en leidt tot efficiënter 
werken; 
 
Gelet op het protocol van het Bijzonder Comité van 15 januari 2018; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit met 12 stemmen voor (Willem De Klerck, Nathalie Van Garsse, Mike Nachtegael, 
Bernd Van Besauw, Liliane Verbeke, Johan Uytdenhouwen, Koen De Smet, Christine Meert, 
Bert De Laet, Eline De Bruyne, Saloua El Moussaoui en Mohamed Doudouh), en 1 stem 
tegen (Walther Bruwiere) : 
 
Enig artikel : 
Het afsprakenkader voor telewerk zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 

 
  



 

Afsprakenkader voor het plaatsonafhankelijk werken (telewerk) 
 
Inleiding 
 
We willen medewerkers de mogelijkheid bieden om van thuis of een andere locatie te werken, 
omdat het een bijdrage levert aan volgende doelstellingen: 

1. Een goed evenwicht tussen werk en privé 
2. Meer flexibiliteit en autonomie voor medewerkers 
3. De motivatie en het welzijn van de medewerkers verhogen 
4. De productiviteit van medewerkers verhogen 
5. Een aantrekkelijke werkgever zijn  
6. Een vermindering van het woon-werk traject tot stand brengen 

 
Het mogelijk maken van telewerk biedt een win-win situatie voor de medewerker en de 
organisatie. Medewerkers kunnen kiezen voor telewerk voor taken die veel concentratie vergen en 
moeilijker uitvoerbaar zijn in een drukke kantooromgeving. De mogelijkheid voor telewerk heeft 
een positief effect op het welzijn van medewerkers, wat op zijn beurt een positief effect heeft op 
de motivatie en productiviteit. Bovendien blijkt de laatste jaren dat het al dan niet kunnen 
telewerken een belangrijke rol speelt in het imago van aantrekkelijke werkgever. 
 
Het is ook belangrijk dat er een duidelijk kader is voor telewerk en de opvolging door de 
leidinggevende. Deze opvolging is meer resultaatgericht, binnen een kader van coachend 
leiderschap. Sleutelelementen hierin zijn vertrouwen en duidelijke afspraken. 
 
Definitie 
 
Telewerken is het plaatsonafhankelijk verrichten van arbeid, met behulp van informatie- en 
communicatietechnologie. 
Plaatsonafhankelijk: de medewerker voert de taken uit vanaf een andere locatie dan de 
kantooromgeving van stad of OCMW. In de meeste gevallen zal dit vanuit de woning van de 
medewerker zijn, maar het kan ook een andere plek zijn. Tenzij anders vermeld bij de aanvraag 
wordt er van uit gegaan dat het werkadres het bij de personeelsdienst gemelde thuisadres is. 
 
Basisprincipes 
 
Volgende basisprincipes zijn van toepassing bij telewerk: 
 
Telewerk gebeurt steeds op basis van vrijwilligheid. Het heeft nooit een verplichtend karakter. 
 
De nodige randvoorwaarden om telewerk effectief mogelijk te maken, moeten vervuld zijn 
(bijvoorbeeld installatie van de nodige programma’s). Het is de verantwoordelijkheid van de 
medewerker om vooraf na te gaan of alle nodige randvoorwaarden vervuld zijn. 
 
Telewerk genereert geen extra vergoeding of tussenkomst voor internetaansluiting of andere 
kosten (cfr. verwarmingskosten, elektriciteit, inrichting werkplek …).  
 
Telewerk wordt steeds aangevraagd voor een volledige werkdag (7u.36) of een halve werkdag 
(3u.48).  De uren moeten gepresteerd worden tussen 6 en 22 uur.  
 
Het aanvragen van telewerk verloopt via een specifieke aanvraagprocedure in Porta, die moet 
worden gerespecteerd. De rechtstreeks leidinggevende beslist of de aanvraag al dan niet wordt 
goedgekeurd. Hierbij wordt beoordeeld of de vooropgestelde taken in aanmerking komen voor 
telewerk en wordt rekening gehouden met het dienstbelang, de continuïteit van de 



 

dienstverlening en minimale aanwezigheid op de werkvloer per team. 
 
Telewerk kan maximum vier dagen per maand aangevraagd worden voor medewerkers die 
voltijds werken of 4/5de werken. Voor medewerkers die halftijds werken is het aantal dagen 
telewerk per maand beperkt tot twee dagen per maand. Deze dagen kunnen niet gecumuleerd 
worden. 
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen meerdere dagen telewerk toegelaten worden, mits 
goedkeuring door de secretaris. 
 
Aanwezigheid op teamvergaderingen, overlegmomenten, vorming, … blijft noodzakelijk. 
Telewerk vormt hiervoor geen reden tot afwezigheid. 
 
Reeds goedgekeurde aanvragen voor telewerk kunnen ingetrokken worden wanneer er een 
gegronde reden voor is. Indien nodig kan de medewerker opgeroepen worden (bijvoorbeeld bij 
ziekte van collega’s). 
 
De telewerker brengt onmiddellijk zijn leidinggevende op de hoogte bij technische defecten 
aan de apparatuur of in geval van overmacht waardoor de telewerker zijn werk niet kan 
verrichten. Een terugkeer naar de lokalen van de werkgever kan dan nodig zijn. 
 
De bereikbaarheid van de medewerker moet worden afgesproken (mail, telefoon, …) met zijn 
leidinggevende. De medewerker is minimaal telefonisch bereikbaar tijdens de stamtijden. 
 
Niet alle taken komen in aanmerking voor telewerk. Een aantal functies en taken vereisen 
aanwezigheid op de werkvloer. Dit wordt individueel beoordeeld door de leidinggevende, 
samen met de clustermanager, rekening houdend met de functie-inhoud en het takenpakket. 
 
Bij schorsing van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst (o.a. ziekte), komt ook een einde aan 
de toelating voor telewerk. 
 
 
Organisatie van de dienst 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de leidinggevende om ervoor te zorgen dat telewerk 
verenigbaar is met een vlotte organisatie van de dienst en de continuïteit van de dienstverlening. 
Hiervoor kan vooraf bepaald worden welke minimale bezetting nodig is en welke andere afspraken 
moeten worden nageleefd. Hiervoor kunnen de nodige afspraken gemaakt worden op dienstniveau. 
 
Noodzakelijke uitrusting 
 
De medewerker moet beschikken over: 

- Een persoonlijke computer of laptop die in staat is om een veilige verbinding te maken met 
het Citrix-netwerk. Een aantal toepassingen zullen ook buiten het Citrix-netwerk, via de 
browser, toegankelijk zijn, zoals e-mail, Office 365 en OneDrive. 

- Voor deze persoonlijke computers of laptops wordt geen ondersteuning geboden door ICT. 
Er wordt wel een handleiding voorzien voor de installatie van de Citrix-applicatie.  

- Een internetaansluiting 
- Een vaste telefoon of gsm (op termijn zal het ook mogelijk zijn om via internet te 

telefoneren) 
 

Telewerk verandert niets aan het toegewezen profiel voor digitale werkmiddelen. Dit profiel wordt 
toegepast op basis van de functiegroep en taakomschrijving op het werk. 

 



 

Kosten 
 
Telewerk is een voordeel en volledig vrijwillig. Daarom is er: 

 geen forfaitaire onkostenvergoeding 
 geen terugbetaling van kosten voor het gebruik van de privéwoning (inrichting bureau, 

verwarming, elektriciteit, …) en persoonlijk materiaal van de werknemer (computer, 
telefoon, internet, …) om telewerk te verrichten 

 geen extra vorm van salaris 
 
Procedures en toelating 
 
Vooraleer telewerk kan aangevraagd worden, wordt nagegaan of de medewerker taken heeft die 
uitgevoerd kunnen worden als telewerk. De direct leidinggevende en clustermanager beoordelen 
of de vooropgestelde taken in aanmerking komen voor telewerk. 
 
Hierbij enkele voorbeelden van taken die mogelijk zijn voor telewerk: 

- Nota’s voor het college, de gemeenteraad, het vast bureau van het OCMW, de OCMW-raad, 
… 

- Dossiers of aanvragen verwerken (cfr. dossiers maatschappelijke steunverlening, 
stedenbouwkundige aanvragen, …)  

- Administratieve taken zoals het invoeren of verwerken van gegevens 
 
Wanneer er taken zijn die in aanmerking komen voor telewerk, wordt een bijlage bij de 
arbeidsovereenkomst, met de bepalingen voor telewerk, ondertekend. Voor statutaire 
personeelsleden wordt een beslissing tot toelating telewerk gemaakt en wordt verwezen naar een 
bijlage bij het arbeidsreglement. 
  
Daarna kan de medewerker aanvragen doen voor telewerk via Porta. Iedere periode van telewerk 
wordt altijd vooraf aangevraagd.  
 
De aanvraag verloopt in 5 stappen: 
 
Stap 1: Nagaan beschikbaarheid noodzakelijke werkmiddelen 
Vooraleer het telewerk start wordt nagegaan of alle noodzakelijke werkmiddelen beschikbaar zijn. 
De verbinding met de Citrix-server wordt vooraf geïnstalleerd en getest. 
 
Stap 2: Aanvraag via Porta 
De medewerker dient een aanvraag in via Porta. Telewerk kan aangevraagd worden voor een een 
volledige dag (7u.36) of een halve dag (3u.48). 
 
In de aanvraag worden volgende elementen vermeld: 

- Wat zal gerealiseerd worden tijdens het telewerk? Ook de kwantiteit wordt hier vermeld! 
Bijvoorbeeld het aantal dossiers dat zal worden verwerkt. 

- Hoe zal de medewerker bereikbaar zijn? 
 
Wanneer het adres voor telewerk afwijkt van het aan de personeelsdienst gemelde thuisadres, dan 
wordt dit vermeld in de aanvraag. Dit is belangrijk voor de arbeidsongevallenverzekering. 
 
Stap 3: Validatie door de leidinggevende 
De leidinggevende keurt de aanvraag al dan niet goed. 
 
Stap 4: Telewerk 



 

De medewerker vult het telewerk in in de Outlook-agenda, die gedeeld wordt met de teamleden 
en leidinggevende, en laat weten aan de collega’s hoe hij of zij bereikbaar zal zijn. Tenzij anders 
afgesproken is de medewerker telefonisch bereikbaar tijdens de stamtijden. 
De outlook-agenda wordt pas geblokkeerd na goedkeuring telewerk door de leidinggevende. 
 
Stap 5: Opvolging telewerk 
De leidinggevende kan de resultaten van het telewerk beoordelen en bespreken. 
Er kunnen concrete afspraken gemaakt worden over hoe het telewerk wordt opgevolgd: via een 
rapporteringsdocument, een individueel gesprek, een tussentijdse of jaarlijkse evaluatie over 
telewerk, … De leidinggevende maakt hierover de nodige afspraken met de medewerkers. 
 
Het volgen van de standaard aanvraagprocedure is ook belangrijk om correcte gegevens te hebben 
over telewerk voor de volledige organisatie. 
 
Deontologie en informatieveiligheid 
 
Ook bij telewerk blijven de deontologische code, de ICT-gedragscode en de bepalingen rond 
informatieveiligheid van toepassing op de medewerker. Op werkplekken buiten de 
kantooromgeving moet de medewerker zich bewust zijn van de (privacygevoelige) informatie waar 
hij of zij mee werkt. Documenten en bestanden worden enkel verwerkt en opgeslagen binnen de 
netwerkomgeving van stad en OCMW. 
 
Welzijnswetgeving 
 
De welzijnswetgeving blijft integraal van toepassing. De telewerker organiseert daarom bij de start 
van het telewerk de werkplek conform de onderrichtingen inzake veiligheid en gezondheid zoals 
bepaald in de welzijnswetgeving.  
 
De werkgever informeert de telewerker omtrent de beschermings- en preventiemaatregelen die 
van kracht zijn in de instelling inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek, in het bijzonder de 
eisen inzake beeldschermapparatuur.  
De telewerker past die maatregelen toe.  
De bevoegde interne preventiediensten hebben toegang tot de werkplek van de telewerker om te 
kunnen controleren of de geldende regelingen inzake veiligheid en gezondheid op correcte wijze 
worden toegepast. Indien het telewerk wordt verricht in een bewoond lokaal, moet dit bezoek op 
voorhand worden aangekondigd en moet de telewerker ermee hebben ingestemd.  
 
 
Arbeidsongeschiktheid 
 
In geval van ziekte of ongeval gelden dezelfde regels als bij niet-telewerken: zo snel mogelijk de 
leidinggevende verwittigen, conform de afspraken voor ziektemelding. 
 
 
Arbeidsongevallen 
 
De regeling inzake arbeidsongevallen is ook van toepassing tijdens het telewerken, wanneer het 
ongeval zich voordoet op de plaats die gekozen werd als werkplek (zie artikel 3) en wanneer het 
ongeval gebeurt tijdens de periode waarin voorzien wordt dat de arbeid kan verricht worden (tussen 
6 en 22 uur).  Ook bij telewerken geldt de procedure dat elk arbeidsongeval onmiddellijk moet 
worden gemeld.  
 



 

Wat de ongevallen op weg van en naar het werk betreft én waarbij het normale traject 
onderbroken wordt voor bv. wegbrengen of ophalen van de kinderen naar/van de opvang/school, is 
het belangrijk te weten dat er bij telewerk (dat thuis verricht wordt) geen arbeidsweg is gezien de 
verblijfplaats ook de arbeidsplaats is. In dat geval komen ongevallen tijdens het wegbrengen of 
ophalen van de kinderen dus niet als arbeidswegongevallen in aanmerking omdat er geen 
arbeidsweg is.  Bij telewerk dat niet thuis gebeurt is er wel sprake van een arbeidsweg.   
 
Schade 
 
De werkgever is niet verantwoordelijk voor de gekozen telewerklocatie en kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan de woning of andere elementen 
tijdens het telewerken.  De medewerker neemt best contact op met zijn of haar verzekeringsagent 
om na te gaan of zijn persoonlijke verzekeringspolissen voldoende dekking bieden. 
 
Implementatie 
 
Het hier beschreven kader is bedoeld als basiskader. Het is mogelijk dat er op het niveau van de 
cluster, afdeling, dienst of team nog bijkomende afspraken worden gemaakt over de inhoud en 
over eventueel bijkomende voorwaarden. De afspraken in dit basiskader zijn algemeen en worden 
gevolgd.  
 
Opvolging telewerk in het gemeenschappelijk managementteam 
 
Het gemeenschappelijk managementteam zal op de hoogte worden gehouden van het aantal 
aanvragen telewerk, via een rapport dat bij de start maandelijks zal getrokken worden en na zes 
maanden viermaandelijks.  
 
Daarnaast zal ook per trimester gerapporteerd worden over de stand van zaken van de 
implementatie van telewerk binnen de clusters en diensten.   



 

 
  



 

Ontwerp 
 
BIJLAGE BIJ DE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE TELEWERK 
 
Telewerken is het plaatsonafhankelijk verrichten van arbeid, met behulp van informatie- en 
communicatietechnologie. 
Plaatsonafhankelijk: de medewerker voert de taken uit vanaf een andere locatie dan de 
kantoorgebouwen van stad of OCMW. 
 
 
Tussen: 
 
de stad/OCMW Sint-Niklaas 
vertegenwoordigd door de adjunct-stadssecretaris Ronan Rotthier/secretaris Tjeu Van Diessen 
hierna genoemd de werkgever, 
 
en  
 
Voornaam + Familienaam 
Wonende te 
Hierna genoemd de werknemer 
 
Is het volgende overeengekomen: 
 
 
Artikel 1: Vrijwillige en occasionele basis 
 
Telewerken gebeurt steeds op vrijwillige en occasionele basis. Telewerken is geen plicht en ook 
geen recht. 
 
Artikel 2: Aanvraag en arbeidstijd 
 
Telewerk wordt aangevraagd voor een volledige dag (7u.36) of een halve dag (3u.48). 
Een telewerkdag (of halve dag) wordt steeds vooraf aangevraagd in het tijdsregistratiesysteem.  
De goedkeuring door de leidinggevende is steeds een vereiste.  De uren moeten gepresteerd 
worden tussen 6 en 22 uur. 
 
Reeds goedgekeurde aanvragen voor telewerk kunnen ingetrokken worden wanneer er een 
gegronde reden voor is. Indien nodig kan de medewerker opgeroepen worden (bijvoorbeeld bij 
ziekte van collega’s). 
 
Artikel 3: Plaats van uitvoering van het telewerk 
 
Tenzij anders vermeld, werkt de telewerker op het domicilieadres, zoals bekendgemaakt aan de 
personeelsdienst. Als het adres afwijkt van het aan de personeeldienst gemelde adres, dan wordt 
dit vermeld bij de aanvraag in het tijdsregistratiesysteem. Dit is belangrijk in het kader van 
arbeidsongevallen. 
 
De welzijnswetgeving blijft integraal van toepassing. De telewerker organiseert daarom bij de start 
van het telewerk de werkplek conform de onderrichten inzake veiligheid en gezondheid zoals 
bepaald in de welzijnswetgeving. 
 



 

De werkgever informeert de telewerker omtrent de beschermings- en preventiemaatregelen die 
van kracht zijn in de instelling inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek, in het bijzonder de 
eisen inzake beeldschermapparatuur.  
De telewerker past die maatregelen toe.  
De bevoegde interne preventiediensten hebben toegang tot de werkplek van de telewerker om te 
kunnen controleren of de geldende regelingen inzake veiligheid en gezondheid op correcte wijze 
worden toegepast. Indien het telewerk wordt verricht in een bewoond lokaal, moet dit bezoek op 
voorhand worden aangekondigd en moet de telewerker ermee hebben ingestemd.  
 
 
Artikel 4: Omschrijving van de telewerktaken 
 
In overleg met de leidinggevende worden de concrete taken bepaald. Bij de aanvraag van het 
telewerk in het tijdsregistratiesysteem worden de telewerktaken vermeld. 
 
Artikel 5: Bereikbaarheid van de telewerker 
 
De telewerker spreekt af met de leidinggevende hoe hij bereikbaar zal zijn. De telewerker is 
minimaal telefonisch bereikbaar tijdens de stamtijden. 
 
Artikel 6: Technische defecten en overmacht 
 
De telewerker brengt onmiddellijk zijn leidinggevende op de hoogte bij technische defecten aan 
de apparatuur of in geval van overmacht waardoor de telewerker zijn werk niet kan verrichten. Een 
terugkeer naar de lokalen van de werkgever kan dan nodig zijn. 
 
Artikel 7: Werkingsmiddelen 
 
De medewerker mag gebruik maken van zijn eigen werkingsmiddelen (computer, laptop) …. Voor 
de eigen werkingsmiddelen wordt geen ondersteuning geboden door ICT. 
 
Artikel 8: Kosten 
 
Telewerk is een voordeel en volledig vrijwillig. Daarom is er: 

 Geen terugbetaling van onkosten 
 Geen forfaitaire onkostenvergoeding 
 Geen extra vorm van salaris 

 
Artikel 9: Deontologie en informatieveiligheid 
 
Ook bij telewerk blijft de deontologische code, de ICT-gedragscode en de bepalingen rond 
informatieveiligheid van toepassing op de medewerker. Op werkplekken buiten de 
kantooromgeving moet de medewerker zich bewust zijn van (privacygevoelige) informatie waar hij 
mee werkt.  Documenten en bestanden mogen enkel worden verwerkt en opgeslagen binnen de 
netwerkomgeving van stad en OCMW. 
 
Artikel 10: Arbeidsongeschiktheid 
 
Bij ziekte blijven de verplichtingen uit het ziektereglement van kracht. Dit wil zeggen dat de 
medewerker de procedure volgt zoals deze van toepassing zou zijn indien hij de arbeid zou 
verrichten op zijn gewone werkplaats.  
 
Artikel 11: Arbeidsongevallen 



 

 
De regeling inzake arbeidsongevallen is ook van toepassing tijdens het telewerken, wanneer het 
ongeval zich voordoet op de plaats die gekozen werd als werkplek (zie artikel 3) en wanneer het 
ongeval gebeurt tijdens de periode waarin voorzien wordt dat de arbeid kan verricht worden 
(tussen 6 en 22 uur).  Ook bij telewerken geldt de procedure dat elk arbeidsongeval onmiddellijk 
moet worden gemeld.  
 
Wat de ongevallen op weg van en naar het werk betreft, is het belangrijk te weten dat er bij 
telewerk dat thuis verricht wordt geen arbeidsweg is, gezien de verblijfplaats ook de arbeidsplaats 
is. Bij telewerk dat niet thuis gebeurt, is er wel sprake van een arbeidsweg.   
 
 
Artikel 12: Schade 
 
De werkgever is niet verantwoordelijk voor de gekozen telewerklocatie en kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan de woning of andere elementen 
tijdens het telewerken.  De medewerker neemt best contact op met zijn of haar verzekeringsagent 
om na te gaan of zijn persoonlijke verzekeringspolissen voldoende dekking bieden. 
 
Artikel 13: Duur van de overeenkomst  
 
Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur vanaf ……… 
 
Deze telewerkovereenkomst kan ten allen tijde worden ingetrokken, hetzij in onderling overleg, 
hetzij op eenzijdig verzoek van een van de partijen. 
 
Bij schorsing van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst, komt ook een einde aan deze 
overeenkomst. Tijdens een schorsingsperiode is geen telewerk mogelijk. 
 
 
Opgemaakt te Sint-Niklaas, op ………….. in 2 exemplaren waarvan één voor elk van de 
contracterende partijen. 
 
 
 
 
 
Werknemer       Werkgever 
 
  



 

 
Al de punten van de agenda afgewerkt zijnde, sluit de voorzitter de vergadering van de raad voor 
maatschappelijk welzijn om 20.52 u. 
 

Namens het OCMW: 
 
 

 
Tjeu van Diessen        Willem De Klerck 
secretaris        voorzitter 


